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Delight St. Petersburg 6 D 3 N 

 พระราชวงัฤดหูนาว –พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ – พระราชวงัแคทเธอรีน 
โบสถห์ยดเลือด – ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล – มหาวิหารเซนตไ์อแซค  

 

 
 

พิเศษ!! กาล่าดินเนอร ์พร้อมชมการแสดงพืน้เมือง 

Hub Group 
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วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  - ดไูบ – เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 
06.00 น.    คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการ

บินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก 
09.30 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK375 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
13.15 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง  
15.30 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ประเทศสหรัฐพนัธรัฐรัสเซีย โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 175 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
20.45 น.    เดินทางถึง เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ มุง่หนา้เขา้สู่ตวัเมืองของเมืองหลวงเกา่และเมืองแหง่ประวติัศาสตร์ของประเทศ

รัสเซียท่ีงดงามเป็นท่ีกลา่วขานจนไดช่ื้อวา่ ราชินีแห่งยุโรปเหนือ เมืองใหญเ่มืองน้ีกอ่ตัง้ขึ้นโดยพระเจา้ปีเตอร์ม
หาราชในปี 1703 และก็ทรงยา้ยเมืองหลวงจากมอสโกมาท่ีน่ีจนครองความเป็นเมืองหลวงอยูน่านกวา่ 200 ปี 

 เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Park Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสอง พระราชวงัฤดูหนาว – พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ – โบสถห์ยดเลือด – โบสถค์าซาน 
เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 เขา้ชม พระราชวงัฤดูหนาว พระราชวงัท่ีสรา้งตัง้แต่ปี 1732 และ

เพ่ือแสดงถึงอ านาจและความย่ิงใหญข่องรัสเซียจึงไดส้รา้งใหมี้ขนาด
ท่ีใหญ่และตกแต่งอย่างงดงามในสไตลบ์ารอก เป็นพระราชวงัท่ีมี
เอกลกัษณ์ดว้ยสีเขียวขาว ดา้นหนา้อาคารมีความยาวถึง 250 เมตร 
มีหอ้งรวมแลว้กวา่ 1,500 หอ้ง ปัจจุบนัพระราชวงัฤดูหนาวแห่งน้ีได ้
เปิดใหเ้ขา้ชมภายในไดเ้ป็น พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ ภายในมีการจกั
แสดงสมบติัล า้คา่ของราชวงศแ์ห่งรัสเซีย เก็บงานศิลปะระดบับนัลือโลกซ่ึงมีมากถึงกวา่ 3,000,000 ช้ิน ท ัง้งาน
เขียน งานปั้น งานแกะสลกั หลายช้ินเป็นของเกา่ตัง้แตยุ่คอียิปตโ์บราณไลม่าจนถึงชว่งตน้ศตวรรษท่ี 20 และยงัมี
หนังสือเกา่อีกหลายหม่ืนเลม่ซ่ึงมีคุณคา่ทางประวติัศาสตร์อยา่งท่ีสุด ผลงานจากศิลปินช่ือดงัระดบัโลกไมว่า่จะเป็น 
ไมเคิล แองเจโล, ลีโอนาร์โด ดา วินชี, แวนโกะ๊ ก็สามารถหาชมไดท่ี้พิพิธภณัฑแ์หง่น้ี 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เขา้เท่ียวชมภายใน โบสถห์ยดเลือด (Church of the Saviour on the Blood) โบสถ์

เกา่ท่ีสรา้งตัง้แตปี่ 1883 ซ่ึงจริงๆ แลว้ก็เป็นโบสถป์กติท ัว่ไปท่ีมีไวเ้พ่ือประกอบพิธีทาง
ศาสนา ตวัอาคารโบสถอ์อกแบบสรา้งดว้ยสถาปตัยกรรมแบบไบเซนตไ์ทน์เชน่เดียวกบั
วิหารเซนตบ์าซิลในมอสโกท่ีเป็นอาคารตน้แบบ ผูส้รา้งโบสถแ์หง่น้ีก็คือ “พระเจา้อเล็ก
ซานเดอร์ท่ี 3” ซ่ึงสรา้งใหเ้ป็นอนุสรณ์ถวายพระเกียรติแก ่“พระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 
2” พระบิดาท่ีถูกลอบปลงพระชนมใ์นบริเวณน้ีเม่ือปี 1881 ภายในโบสถน์ั้นก็สวยงดงามดว้ยโมเสกสีสนัตา่งๆ ท่ี
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ปะติดปะตอ่เป็นเร่ืองราวในศาสนาคริสตเ์ป็นจุดรวมสายตาของนักทอ่งเท่ียวจากท ัว่โลกท่ีเขา้มาชมโบสถห์ยดเลือด
แห่งน้ี เพราะทนัทีท่ีมีแสงอาทิตยส์าดส่องเขา้มากระทบ ความสวยงาม
อลงัการก็จะย่ิงเจิดจา้จนพาใหเ้คล้ิมกนัจนลืมเวลานาทีไปเลย แวะถา่ยรูป 
มหาวิหารคาซาน (Kazan Cathedral) โบสถห์ลกัของนิกายรัสเซียนออร์
โธดอกซท่ี์สรา้งเสร็จในปี 1811 โดดเดน่ดว้ยโดมสูง 69 เมตร และเสาท่ีตัง้
เรียงรายจากปีกท ัง้สองขา้งเป็นทรงคร่ึงวงกลม เป็นโบสถท่ี์ไดแ้รงบนัดาลใจ
ในการสรา้งและออกแบบมาจาก วิหารเซนตปี์เตอร์ แหง่กรุงวาติกนั  

เย็น  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Park Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั  
 
วนัท่ีสาม Snow Festival เมืองหิมะ – Husky Sledding สุนขัลากเล่ือน – พระราชวงัแคทเธอรีน 
เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 ออกเดินทางสู่ เมืองหิมะ (Snow Park) ท่ีแคไ่ดยิ้นช่ือก็น่าต่ืนเตน้แลว้ กบัเมืองท่ีสรา้งขึ้นจากหิมะและน ้าแข็ง

ท ัง้หมด ไมว่า่จะมองไปมุมไหนก็สีขาวโพลน พรอ้มชมความน่ารักของสุนัขพนัธุ ์
ฮสัก้ีท่ีแสนเฉลียวฉลาด สมัผสัประสบการณ์สุดพิเศษ สุนขัลากเล่ือน (Husky 
Sledding) สนุกไปกบัการนั่งรถลากเล่ือนท่ีจะมีสุนัขฮสัก้ีตวัใหญพ่าเราแลน่ไป
รอบๆ   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เขา้เท่ียวชม พระราชวงัแคทเธอรีน (Catherine Palace) ท่ีสรา้งขึ้นตามพระ

บญัชาของพระเจา้ปีเตอร์มหาราชเพ่ือมอบแดพ่ระนางแคเธอรีนท่ี 1 ส าหรับเป็นท่ีประทบัพกัผอ่นในชว่งฤดูรอ้น 
ภายหลงัเม่ือเขา้สู่รัชสมยัของพระนางแคเธอรีนมหาราช พระนางจดัใหมี้การตอ่เติมและบูรณะเพ่ิมจนทนัสมยั 
สวยงาม แบง่หอ้งภายในพระราชวงัออกเป็นหอ้งย่อยถึง 50 หอ้งซ่ึง
จะใชป้ระโยชน์ต่างกนัออกไป แตท่ี่เด่นสุดเห็นจะเป็น หอ้งอ าพนั 
(Amber Room) ซ่ึงเป็นหอ้งท่ีสวยงามมาก เพราะไม่วา่จะเป็นพ้ืน 
เพดานหรือผนังหอ้งต่างก็ถูกตกแต่งดว้ยอ าพนัท ัง้หมด ดว้ยความท่ี
รัสเซียมีแหลง่อ าพนัคุณภาพดีอยูม่าก และของสูงคา่เชน่อ าพนันั้ น
เม่ือน ามาใชเ้ป็นส่วนประกอบของหอ้งก็ย่ิงเพ่ิมความอลงัการและ
สวยงามไดม้ากมาย ท่ีน่าเสียดายก็คือในชว่งสงครามโลกครั้งท่ี 2 
พระราชวงัแคทเธอรีนถูกท าลายไปเกือบท ัง้หมด อีกท ัง้กองทพันาซีท่ีบุกเขา้มาท่ีน่ีก็กระเทาะเอาอ าพนัในหอ้งน้ีไป
จนแทบไมเ่หลือแมแ้ตนิ่ดเดียว ซ่ึงแมเ้วลาจะผา่นมาแลว้ แมส้งครามจะส้ินสุดลงท ัง้รัสเซียและเยอรมนัท่ีไดร่้วมมือ
กนัออกตามหาอ าพนัสูงคา่เหลา่น้ีก็ไมเ่คยพบร่องรอยใดอีกเลย ครั้นหาของเกา่ไมไ่ด ้รัฐบาลจึงด าริจดัซอ่มแซม
เพ่ือเนรมิตหอ้งอ าพนัในอดีตขึ้นอีกครั้งตามรูปแบบเดิม และก็ใชเ้วลาในการซอ่มแซมท่ีวา่น้ีนานถึง 25 ปีเลยทีเดียว  

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/


 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 

 หมายเหตุ: กรณี พระราชวงัแคทเธอรีน ไม่สามารถเขา้ชมได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลง
โปรแกรม พาเขา้ชมพระราชวงัปีเตอรฮ์อฟแทน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

เย็น  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Park Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัท่ีส่ี ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล – พิพิธภณัฑส์ตัวส์ตาฟ – กาล่าดินเนอร ์พรอ้มการแสดงพ้ืนเมือง 
เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเท่ียวชม ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล (Peter and Paul Fortress) ส่ิงกอ่สร้างช้ินแรกของเซนส์ปีเตอร์

สเบิร์ก สรา้งโดยพระเจา้ปีเตอร์มหาราช และก็ทรงตัง้ช่ือใหป้้อมแหง่น้ีตามช่ือของนักบุญปีเตอร์และนักบุญปอลผู ้
เป็นสาวกแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ ป้อมแห่งน้ีสรา้งขึ้ นในปี 1703 เพ่ือประโยชน์ในการป้องกนัศตัรู โดยมีความสูง
ประมาณ 122.5 เมตร สรา้งกนัอยูน่าน 40 วนั แตห่ลงัจากสรา้งเสร็จก็ปรากฏวา่ไรว่ี้แววการบุกรุกของศตัรูอ่ืนใด
เลย ตอ่มาในราวปี 1706 ก็ขยบัขยายใหมี้พ้ืนท่ีของคุกส าหรับคุมขงันักโทษการเมือง และก็ไดต้อ้นรับนักโทษ
การเมืองช่ือดงัของเมืองอยูห่ลายคน แตก็่ไมมี่นักโทษคนใดน่าสนใจเทา่กบัการถูกคุมขงัของ “ซาร์เรวิช อเล็กซิส” 
(Tsarevich Alexis) พระโอรสองคโ์ตของพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ท่ีถูกจบัไดว้า่จะกอ่การกบฏและลอบปลงพระ
ชนมพ์ระบิดา ส่วนพระเจา้ปีเตอร์มหาราชภายหลงัเม่ือเสด็จสวรรคตก็ถูกน าพระศพบรรจุไวใ้นสุสานกษัตริย์
ภายในป้อมแหง่น้ี และถือเป็นกษตัริยร์ัสเซียพระองคแ์รกท่ีบรรทมช ัว่นิรันทร์ในป้อมปีเตอร์แอนดป์อลจนถึงปจัจุบนั 
ป้อมปีเตอร์แอนดป์อลก็ยงัท าหนา้ท่ีเสมือนสุสานหลวงเก็บพระศพกษัตริยแ์ละราชินีแห่งโรมานรอฟไวอี้กมากมาย 
เชน่ พระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 2 และ พระนางมารี อเล็กซาดรอฟนา ซ่ึงเป็นเจา้หญิงจากเยอรมนี รวมถึงพระ
เจา้ซาร์นิโคลสัท่ี 2 และพระบรมวงศานุวงศอ์งคอ่ื์นๆ ดว้ย 

  

 
  
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 เขา้ชมภายในพิพิธภณัฑ์ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นอาณาจกัรแห่งสัตวส์ต๊าฟ พิพิธภณัฑ์ธรรมชาติวิทยา (Zoological 

Museum) เพ่ือไปชมสตัวส์ต๊าฟท่ีมีมากมายหลายชนิด เป็นสถานท่ีแหง่การเรียนรูท่ี้สุดแสนจะอลงัการจนไดช่ื้อวา่
ย่ิงใหญท่ี่สุดติด 1 ใน 5 และหน่ึงในความย่ิงใหญท่ี่สุดของพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเห็นจะเห็นรูปสต๊าฟชา้งแมมมอธท่ี
สมบูรณ์แบบท่ีสุดโดยท่ีอวยัวะยงัมีครบถว้นทุกส่วน นอกจากน้ียงัไดพ้บกบัสารพดัสตัวส์ต๊าฟอีกมากมาย ท ัง้ปลา
โบราณ งู จระเข ้นก แมลง หมีขาว วอลลสั เตา่ ลิง มา้ลาย ฯลฯ และท่ีไมคิ่ดวา่จะมีโอกาสไดช้มก็คือมา้และสุนัข
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ทรงเล้ียงของพระเจา้ปีเตอร์มหาราชซ่ึงถูกสต๊าฟไวห้ลงัจากส้ินชีวิตลงเพ่ือเป็นท่ีระลึก และก็ถูกน ามาจดัแสดงรวม
ไวท่ี้น่ีดว้ย พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีสรา้งขึ้นเม่ือปี 1714 ดว้ยความท่ีพระเจา้ปีเตอร์มหาราชทรงสนพระทยัดา้นธรรมชาติ
วิทยา และนานาสรรพสตัวท่ี์เราไดเ้ห็นในพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีส่วนใหญก็่เป็นของสะสมของพระเจา้ปีเตอร์มหาราชมา
ตัง้แตร่าวปี 1699 นั่นเอง เพราะเม่ือเสด็จประพาสท่ีใดก็จะทรงเก็บสตัวห์ลากหลายชนิดกลบัมายงัพระราชวงัดว้ย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น กาล่าดินเนอร์ ภายใน พระวงันิโคลสั ล้ิมรสไขป่ลาคาเวียร์และจิบแชมเปญ พรอ้มชม
การแสดงพ้ืนเมืองของรัสเซียท่ีขึ้นช่ือ ดว้ยดนตรีและการรอ้งเพลงท่ีมีเอกลกัษณ ์ 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Park Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้ มหาวิหารเซนตไ์อแซค – Outlet Village Pulkovo 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  เขา้ชมมหาวิหารสุดอลงัการ มหาวิหารเซนตไ์อแซค (Saint Isaac’s 

Cathedral) มหาวิหารโดมท่ีมีขนาดใหญเ่ป็นอนัดบั 4 ของโลก สวยงามน่า
ชมไปท ัง้หลงั แตก่อ่นเคยเป็นโบสถไ์มเ้กา่หลงัเล็ก พอเปล่ียนเป็นมหาวิหาร
หลงัใหญค่วามอลงัการก็ปรากฏขึ้นดว้ยอาคารหลงัใหญท่ี่มีเสาหินแกรนิต
ช้ินใหญจ่ านวน 48 ตน้ แถมแตล่ะตน้หน่ึงก็สูงเกิน 20 เมตร น ้าหนัก 114 
ตนั สว่นของยอดโดมท่ีเห็นเป็นสีทองนั่นก็ท าดว้ยทองค าแผน่หนักประมาณ 
100 กิโลกรัม สวยงามย่ิงใหญท่ี่สุด 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ Outlet Village Pulkovo อิสระให ้
ทา่นเลือกซ้ือของท่ีเอาทเ์ล็ตซ่ึงรวมรา้นคา้แบรนดด์งัมากมายกวา่ 40 รา้นคา้ช ัน้น ามากมาย อาทิ เชน่ ADIDAS 
BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO SAMSONITE ฯลฯ  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
23.45 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 176 แวะเปล่ียนเคร่ือง (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
วนัท่ีหก ดไูบ – กรุงเทพฯ 
06.55 น.  เดินทางถึง เมืองดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง  
09.30 น. เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเท่ียวบินท่ี EK 372 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
18.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 

 
 
 
 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 6,000 บาท 

อตัราน้ีรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินช ัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

✓ คา่ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
  
อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุ ๊ป
เท่านัน้) 

✗ ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรมัต่อหน่ึงคน 

✗ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

✗ ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร/์คน/วนั (20 ยูเอสดอลล่ารต์ลอดทริป) 

✗ ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 4 วนั) 
  
เงื่อนไขในการจองทัวร์ 
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั 
3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

วนัเดินทาง ราคา 

มกราคม 24-29 มกราคม 2562  
39,900 

กุมภาพนัธ ์ 14-19,19-24 กุมภาพนัธ ์2562 

มีนาคม 7-12,14-19 มีนาคม 2562 
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การยกเลกิและคืนค่าทัวร ์
1.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 
2.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 
4.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
5.ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
 
หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี
สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปญัหาการเมือง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทจะถือวา่
ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยท ัง้หมด 
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